INTERNÝ PREDPIS
Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Volebný poriadok volebného valného zhromaždenia
zo dňa 13. marca 2008 v znení zmien zo dňa 22. septembra 2009, 25. mája 2010, 6. marca
2012 a 17. marca 2021 a 19. januára 2022.
P R V Á Č A S Ť VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Čl. 1 Základné ustanovenia
Volebný poriadok upravuje volebné pravidlá volebného Valného zhromaždenia ZSPS (ďalej
len „VZ“).
1. Podľa tohto volebného poriadku sa volia
a) 1 člen do Prezídia z každého kraja.
b) 5 členov Dozornej rady ZSPS (ďalej len „ DR“) z celého Slovenska.
2. Na účely voľby členov Prezídia tvoria členovia Zväzu za každý kraj jeden volebný obvod.
Členmi Prezídia sa stane tých 8 kandidátov, ktorí získajú vo voľbe najvyšší počet hlasov vo
svojich volebných obvodoch.
3. Na účely voľby členov DR tvoria členovia Zväzu za celé územie SR jeden volebný obvod.
Členmi DR sa stane tých 5 kandidátov, ktorí získajú vo voľbe najvyšší počet hlasov.
4. VZ predsedá a jeho rokovanie riadi prezident alebo ním určený viceprezident Zväzu. Ak
nemôže VZ riadiť ani ten, riadi ho ďalší člen Prezídia, ktorého zvolia v tajnom hlasovaní
členovia Prezídia.
5. VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov oprávnených hlasovať zúčastnených
na rokovaní.
Čl. 2 Oprávnenie voliť a byť volený do orgánov Zväzu
1.
Právo voliť majú len riadni členovia, ktorí majú Prezídiom určený členský príspevok uhradený
najneskôr 5 dní pred dňom konania volebného VZ a nemajú nedoplatky ani z predchádzajúcich rokov.
2.
Každý člen oprávnený voliť má taký počet hlasov, aký mu vyplýva z ustanovenia §14 ods. 4
a ods. 5 Stanov ZSPS.

4. Členstvo v Prezídiu a DR sa navzájom vylučuje.
Čl. 3 Hlasovanie vo voľbách
Hlasovanie vo voľbách sa na elektronickom alebo kombinovanom rokovaní koná verejne.
Tajne sa na prezenčnom rokovaní hlasuje, iba ak o to požiada ktorýkoľvek člen a ak to schváli
Valné zhromaždenie.
D R U H Á Č A S Ť PRÍPRAVA VOLIEB
Čl. 4 Príprava
Prípravu volieb na volebnom VZ organizuje Prezídium prostredníctvom Úradu ZSPS (naďalej
len „ Úrad“). Prezídium najmä
a) Vyhlasuje konanie VZ a určuje jeho termín, program a miesto konania.
b) Organizuje zostavovanie kandidátky do Prezídia a DR.

c) Zostavuje návrh kandidátov do volebnej komisie.
d) Vedie volebnú administratívu.
e) Rozhoduje o volebných sťažnostiach.
Čl. 5 Kandidátky
1. Úrad ZSPS najmenej 5 dní pred konaním volebného VZ oboznámi členskú základňu so
schválenými kandidátkami z nominačných krajských konferencií.
2. Úrad ZSPS zostaví kandidátku každého kraja na volených členov Prezídia a kandidátku
volieb do DR. Pri zostavení kandidátky na volených členov Prezídia sa uplatní
a) výsledok krajských nominačných konferencií.
b) pri výpočte hlasov aký prináleží členovi podľa ustanovenia §14 ods. 4 a ods. 5 Stanov
ZSPS - výška skutočne uhradeného členského za uplynulé volebné obdobie Prezídia pred
zľavou (zo stavu 5 dní pred konaním volebného VZ).
c) ustanovenie §17 ods. 11 Stanov ZSPS, podľa ktorého kandidátom na člena alebo
kooptovaným členom Prezídia alebo DR môže byť iba riadny člen Zväzu, ktorý uhradil celý
členský príspevok najneskôr 5 dní pred konaním Krajskej nominačnej konferencie podľa § 14
ods. 4 Stanov, a ktorý nemá ani nedoplatky z predchádzajúcich rokov.
Čl. 6
Hlasovacie lístky vo voľbách
1. V tajnom hlasovaní sa na prezenčnom rokovaní sa hlasuje sa hlasovacími lístkami podľa
krajov. Na elektronickom alebo kombinovanom rokovaní sa hlasuje vždy verejne.
2. Hlasovací lístok uvádza taký počet hlasov, aký prináleží členovi podľa ustanovenia §14
ods. 4 a ods.5 Stanov ZSPS. Pre každý kraj je upravený tak, aby umožňoval osobitné
vyznačenie voľby členov do Prezídia a osobitné na voľbu členov do DR. Hlasovací lístok
obsahuje
a) Zoznam členov, ktorí v príslušnom kraji plnia podmienku priameho kooptovania do
Prezídia podľa §17 ods. 8., písm. a), b) Stanov ZSPS.
b) Zoznam 2 členov, ktorí plnia v príslušnom kraji podmienku automatickej kandidatúry na
členov Prezídia podľa §17 ods. 5. Stanov ZSPS.
c) Zoznam 2 členov nominovaných v príslušnom kraji na zvolenie do Prezídia v poradí podľa
počtu získaných hlasov.
d) Zoznam 8 kandidátov z jednotlivých krajských nominácií na zvolenie do DR.
3. Predmetom volieb je výlučne kandidatúra tých členov, ktorí sú uvedení v ods. 2. písm. b),
c), d).
4. Hlasovacie lístky Úrad doručí na konanie VZ.
T R E T I A Č A S Ť PRIEBEH VOLIEB
Čl. 7 Volebná komisia
1. Členom volebnej komisie je vždy generálny sekretár, volebnej komisii môže aj predsedať.
VZ zvolí na návrh predsedajúceho volebnú komisiu. Volebná komisia má 5 členov (z toho
najviac 3 pracovníci Úradu). Jej členom nemôže byť kandidát.

2. Predsedajúci organizuje a riadi voľbu Prezídia a DR a oznamuje výsledok volieb 3.
Volebná komisia vydá hlasovací lístok (v prípade tajných volieb na prezenčnom rokovaní),
zratúva hlasy a vyhotoví zápisnicu o voľbách.
4. V prípade tajných volieb komisia okrem toho
o skontroluje zapečatenie volebnej urny
o overí platnosť hlasovacích lístkov pred a po hlasovaní.
Čl. 8 Hlasovanie
1. Na elektronickom alebo kombinovanom rokovaní voliči hlasujú verejne, na prezenčnom
rokovaní zdvihnutím hlasovacieho lístka alebo tajne vhodením hlasovacieho lístka do
volebnej urny.
2. Volebné právo uplatní volič v tajnom hlasovaní tak, že na volebnom lístku vyznačí
krúžkom (zakrúžkuje) poradové číslo kandidáta na člena Prezídia a poradové číslo kandidáta
na člena DR, ktorým dáva svoj hlas.
3. V tajnom hlasovaní neplatným je celý hlasovací lístok ak:
o v časti volieb do Prezídia - na ktorom je zakrúžkovaných viac ako 1 kandidát alebo
o v časti volieb do DR - na ktorom je zakrúžkovaných viac ako 5 kandidátov.
4. Neplatným je hlasovací lístok aj vtedy, ak je zakrúžkovaný nezvoliteľný kandidát, alebo je
volebný lístok upravený inak ako je uvedené v ods. 2. (rôzne zaškrtávanie, prečiarknutie,
podčiarknutie, dopísanie iného názvu člena a pod.).
Čl. 9 Priebeh volieb
1. Za správny priebeh volieb zodpovedá volebná komisia.
2. Pri verejnom hlasovaní sa hlasuje po krajoch a o každom kandidátovi zvlášť, najskôr o
kandidátoch do Prezídia, potom o kandidátoch do DR.
3. Pri verejnom hlasovaní o 1 členovi z každého kraja do Prezídia rozhodne prostá väčšina
hlasov získaných od členov príslušného kraja. Pri verejnom hlasovaní o 5 členoch DR
rozhodne prostá väčšina hlasov získaných od všetkých hlasujúcich
a) V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo viac kandidátov sa títo môžu - počas krátkej
prestávky, ktorú vyhlási predsedajúci - medzi sebou dohodnúť na kandidatúre niektorého
alebo niektorých z nich.
b) Ak sa nedohodnú hlasovanie sa opakuje až do rozhodnutia.
4. Pri tajnom hlasovaní o 1 kandidátovi z každého kraja do Prezídia rozhodne prostá väčšina
hlasov získaných od členov príslušného kraja. Pri tajnom hlasovaní o 5 členoch DR rozhodne
prostá väčšina hlasov získaných od všetkých hlasujúcich
a) V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo viac kandidátov, títo sa môžu - počas krátkej
prestávky, ktorú vyhlási predsedajúci - medzi sebou dohodnúť na kandidatúre niektorého
alebo niektorých z nich.
b) Ak sa nedohodnú hlasovanie sa opakuje verejným hlasovaním až do rozhodnutia.
Čl. 10
Sčítanie hlasov
1. Pri verejnom hlasovaní volebná komisia sčíta hlasy.

2. Pri tajnom hlasovaní volebná komisia
a) Po ukončení hlasovania odpečatí volebnú urnu a sčíta platné hlasovacie lístky. Neplatné
hlasovacie lístky oddelí a zalepí ich do obálky ako prílohu č. 1 zápisnice o voľbe.
b) Z platných hlasovacích lístkov zistí počet hlasov pre jednotlivých kandidátov. Po sčítaní
všetkých hlasov zostaví poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov pre Prezídium a
DR osobitne. Hlasovacie lístky zalepí do obálky ako prílohu č. 2 zápisnice o voľbe.
Čl. 11 Vyhlásenie výsledku volieb
Po sčítaní hlasov z verejného alebo tajného hlasovania a podpísaní zápisnice o voľbách
členmi volebnej komisie, vyhlási predseda volebnej komisie výsledok voľby.
Čl. 12 Zápisnica o priebehu a výsledku volieb
1. Volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku volieb. Zápisnica sa vedie pre
voľbu do Prezídia a DR osobitne. Obsahuje najmä
o zloženie volebnej komisie
o zoznam kandidátov s uvedením počtu získaných hlasov
o podpisy členov volebnej komisie.
2. V zápisnici z tajných volieb sa uvedie najmä
o počet rozdaných hlasovacích lístkov
o počet odovzdaných hlasovacích lístkov
o počet platných a neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov.
3. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb je prílohou zápisnice z VZ.
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